
 

Připomínky společnosti Oskar Mobil a.s. k návrhu 
OOP/4/XX.2005, kterým se stanoví metodika účelového 
členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se 
struktura vykazovaných informací. 
 
  

USTANOVENÍ 
 

PŮVODNÍ TEXT 
 

NAVRŽENÝ TEXT 
 

ODŮVODNĚNÍ 

 
1. 

 
Čl. 3/1 

 
… aby Úřad mohl 
provést jejich 
odsouhlasení na 
finanční účetnictví 
podniku jako celku 
a bylo prokázáno, 
že žádné náklady, 
výnosy ani vložený 
kapitál nebyly 
započteny nebo 
přiřazeny dvakrát. 

 
… aby Úřad mohl 
provést jejich 
odsouhlasení na 
finanční účetnictví 
podniku jako celku 
a bylo prokázáno, 
že žádné náklady, 
výnosy ani vložený 
kapitál nebyly 
započteny nebo 
přiřazeny víc než 
jeden krát. 

 
Jakýkoliv násobek odlišný od jedna je nepřípustný. 

 
2. 

 
Čl. 3/2 

 
Stanovený podnik 
zavede ve své 
účetní praxi metodu 
Activity Based 
Costing (dále jen 
„ABC“). 

 
Navrhujeme vypustit 
celou větu z  Čl. 3/2.  

 
V textu schází sebemenší spojitost mezi metodou oddělené 
evidence, o které tento dokument pojednává a ABC 
metodikou, která je zdá se začleněna do textu bez 
návaznosti na obsah dokumentu.  
 
Metoda ABC není explicitně vyžadována žádným 
dokumentem EC. 
 
Metoda ABC nereflektuje principy ekonomické efektivnosti 
trhu, které musí být brán v potaz při vyhodnocování cenové 
politiky obchodních společností a regulačních orgánů.  
Implementace metodologie ABC se v praxi potvrdila být  
vysoce nákladnou a využití samotných výsledků 
metodologie je mizivý, a pro účely efektivní regulace trhu 
dokonce nevhodný. 
 
V době kdy využití modelů inkrementálních nákladů a 
Ramsey pravidel při stanovování nákladů a cen služeb a 
produktů je všeobecně uznávané a stává se běžnou praxí 
jak v obchodní  tak i regulační představuje použití metody 
ABC neobhajitelný krok zpět. 

 



Připomínky společnosti Oskar Mobil a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25 
78 80 01 k návrhu opatření obecné povahy č. 00P/4/XX.2005,  
 
kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje 
se struktura vykazovaných informací.  
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